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Formáli

Almennt
Skoðunarhandbók þessi er gefin út af Samgöngustofu með vísan til 44. greinar reglugerðar um skoðun
ökutækja, nr. 414/2021 með síðari breytingum og 2. gr. ásamt 31. gr.og 32. gr. reglugerðar nr. 1077/2010
um flutning á hættulegum farmi með síðari breytingum. Einnig með vísan til 8. gr. reglugerðar. nr. 751/2003
um skráningu ökutækja með síðari breytingum.
Skoðunarhandbókin er ætluð til nota við opinbera skoðun og skráningu á hvort ökutæki og búnaður uppfylli
ADR-reglur samkvæmt Evrópusamningi um flutninga á hættulegum farmi á vegum, sem undirritaður var í
Genf 1957, með síðari breytingum.
Skráning ökutækis til flutnings á hættulegum farmi skal ekki fara fram nema fyrir liggi viðurkenning þess að
það uppfylli kröfur sem gerðar eru til slíks ökutækis, sbr. reglugerð um flutning á hættulegum farmi, nr.
1077/2010 með síðari breytingum, og reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja með síðari
breytingum. Skrá skal fyrir hvaða flokka/a hættulegs farms ökutækið er viðurkennt.
Reglugerðin tekur til vélknúins ökutækis sem ætlað er til aksturs á vegi, er á fjórum eða fleiri hjólum og
hannað fyrir hámarkshraða yfir 25 km/klst., svo og eftirvagns. Reglugerðin tekur ekki til ökutækis sem fer
eftir teinum, færanlegrar vélar og dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt sem ekki fer hraðar en 40
km/klst.
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1. Umfang og skilgreiningar
Umfang:
Ákvæðin í kafla 9 í ADR-samþykktunum gilda fyrir ökutæki í ökutækjaflokkunum N og O, samkvæmt
skilgreiningu þeirra í Sameinaðri ályktun um smíði ökutækja (Consolidated Resolution on the construction
of Vehicles (R.E.3)), til flutnings á hættulegum farmi.
Þessi ákvæði eiga við ökutæki hvað varðar uppbyggingu, gerðarviðurkenningu, ADR-viðurkenningu og
árlega skoðun.
Skilgreiningar:
Kafli 9: Þegar vitnað er í kafla 9 er átt við kafla 9 í ADR-samþykktunum en hann fjallar um gerð og útbúnað
ökutækja sem flytja eiga hættulegan farm ásamt nauðsynlegum fylgibúnaði.
Viðfangsefni í kafla 9 eru eftirfarandi:
Ökutæki:
Á við "tilbúið ökutæki", "ekki tilbúið" ökutæki eða "fullsmíðað ökutæki", til flutnings á hættulegum
farmi. Sjá nánar, aðrar skilgreiningar.
EX/II ökutæki eða EX/III ökutæki:
Ökutæki ætlað til flutnings á sprengifimum efnum og hlutum (flokki 1).
FL-ökutæki:
a) Ökutæki fyrir flutning á vökvum með blossamark allt að 60°C (að undanskildu dísel eldsneyti sem
uppfyllir staðalinn EN 590:2013 + A1:2017, gasolía og upphitunarolía (létt) - UN No. 1202 - með
blossamarki skilgreindu samkvæmt staðlinum EN 590: 2013 + A1:2017 ) í föstum tönkum eða
lausum tönkum með rúmmál umfram 1m³ eða í gámatönkum eða flytjanlegum tönkum með
rúmmáli umfram 3m³ hver; eða
b) Ökutæki ætlað fyrir flutning á eldfimum gastegundum í föstum tönkum eða lausum tönkum með
rúmmál umfram 1m³ eða í gámatönkum, flytjanlegum tönkum eða MEGC með rúmmál umfram
3m³ hver; eða
c) Ökutæki með þrýstihylki (battery-vehicle) með rúmmál umfram 1m³ ætlað fyrir flutning á eldfimum
gastegundum; eða
d) Ökutæki ætlað fyrir flutning á vetnisperoxíð (hydrogen peroxide), stöðuga eða fljótandi lausn, gerð
stöðug með meira en 60% vetnisperoxíð (flokkur 5.1, UN No. 2015) í föstum tönkum eða lausum
tönkum með rúmmál umfram 1m³ eða í gámatönkum eða flytjanlegum tönkum með rúmmál
umfram 3m³ ;
AT ökutæki:
a) Ökutæki af annarri gerð en EX/III, FL ökutæki eða MEMU, ætlað fyrir flutning á hættulegum farmi í
föstum tönkum eða lausum tönkum með rúmmál umfram 1m³ eða í gámatönkum, flytjanlegum
tönkum eða MEGC-gámur með rúmmál umfram 3m³ ; eða
b) Ökutæki með þrýstihylki með samtals rúmamál umfram 1m³ þó ekki FL-ökutæki;
MEMU ökutæki:
"MEMU" táknar ökutæki sem stenst skilgreininguna á hreyfanlegri (mobile) sprengiefna
framleiðslueiningu í ADR reglunum (1.2.1).
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Aðrar skilgreiningar:
"Tilbúið ökutæki" er ökutæki sem ekki þarfnast frekari frágangs (t.d. lokaður sendibíll, vörubílar,
dráttarbílar, eftirvagnar);
"Ekki tilbúið ökutæki" er ökutæki sem þarfnast að lágmarki 1 þrep í frágangi (t.d. vörubifreið án
ábyggingar (t.d. kassa), eftirvagnsgrind án ábyggingar);
"Fullsmíðað ökutæki" er ökutæki sem hefur farið í gegn um fleiri þrep í uppbyggingu (t.d.
vörubifreið með ábyggðum kassa);
"Gerðarviðurkennt ökutæki" er sérhvert ökutæki sem búið er að viðurkenna í samræmi við UN
reglugerð No. 105;
"ADR viðurkenning" er staðfesting þar til bærra yfirvalda að ákveðið ökutæki ætlað fyrir flutning á
hættulegum farmi uppfylli viðeigandi tæknilegar kröfur þessa kafla sem EX/II, EX/III, FL og AT
ökutæki eða sem MEMU.
"Flutningseining" er vélknúið ökutæki samkvæmt skilgreiningu reglugerðar nr. 822/2004 án
eftirvagns eða vagnlest sem samanstendur af vélknúnu ökutæki og eftirvagni.

Undanþáguökutæki:
Ýmsar undanþágur eru til staðar varðandi skoðun á ADR ökutækjum og eru flestar þeirra
tímabundnar þar sem gefin er ákveðin aðlögunartími áður en núverandi reglur taka yfir.
Sjá nánar í Viðhengi III.
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2. Áskilinn búnaður
1

Tafla 1: Áskilinn búnaður
Áskilinn búnaður
Slökkvitæki
Stoppklossar

Bifreið Eftirvagn Athugasemd
Sjá nánar í töflu: Lágmarkskröfur til slökkvitækja í ADRX
flutningseiningum
1 stoppklossi fyrir hvert ökutæki og skal miða stærð hans við
1
1
þunga ökutækis og stærð hjólbarða (þ.e. þvermál)

Aðvörunarmerki

2

Frístandandi aðvörunarmerki

Augnskol

X

Augnskolvökvi, fyrir áhöfn ökutækis (þarf ekki fyrir varning með
varúðarmerki nr. 1., 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3)

Merkingar2

2

Ferhyrnd appelsínugul merki, búnum endurskini.

Sérstakur búnaður fyrir ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans:
Endurskinsfatnaður

X

Endurskinsvesti eða endurskinsklæðnaður (í samræmi við
kröfur skv. staðlinum EN 20471) fyrir hvern áhafnarmeðlim
ökutækisins

Vasaljós

1

Án málmyfirborðs sem gæti myndað neista

Hlífðarhanskar
Augnhlífðarbúnaður

1 par

Fyrir hvern áhafnarmeðlim ökutækis

X

t.d. öryggisgleraugu, fyrir hvern áhafnarmeðlim ökutækis
Búnaður fyrir tiltekna hættuflokka:

Öndunargríma

Skófla
Þéttibúnaður fyrir
niðurföll
Uppsöfnunarílát úr
plasti

t.d. öndunargríma með samsettri gassíu/ryksíu af gerðinni
A1B1E1K1-P1 eða A2B2E2K2-P2 (eða í samræmi við kröfur
sem fram koma í EN 14387:2004 + A1:2008 staðlinum) fyrir
ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans þegar fluttur er
varningur með varúðarmerki 2.3 eða 6.1;

X

X
X

Aðeins krafist þegar flutt eru föst eða fljótandi efni með
varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9;

X

1

Skv. reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi nr. 1077/2010.
Við flutning á hættulegum farmi skal ökutæki merkt með tveimur ferhyrndum appelsínugulum merkjum, búnum
endurskini, samkvæmt reglugerð um flutning á hættulegum farmi á landi nr. 1077/2010 sbr. III. viðauka. Merkin
skulu vera 400 mm að lengd og 300 mm að hæð með 15 mm breiðri svartri umgerð. Þeim skal komið fyrir þannig að
þau sjáist vel að framan og aftan á ökutæki eða eftir atvikum vagnlest. Sé erfitt að koma fyrir merkjum af umræddri
gerð vegna stærðar eða lögunar ökutækis, má hafa þau 300 mm að lengd, 120 mm að hæð og umgerð 10 mm
breiða.
2
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Tafla 2: Lágmarkskröfur til slökkvitækja í ADR – flutningseiningum
(1)
Flutningseining
með leyfilega
heildarþyngd:

(2)
Lágmarksfjöldi
slökkvitækja

(3)
Lágmarks
slökkvimáttur
samtals fyrir
hverja
flutningseiningu

(4)
Slökkvitæki hentugt til
að slökkva eld í vél eða
stjórnhúsi
bifreiðarinnar. Eitt tæki
að lágmarki:

(5)
Aðrar kröfur til
slökkvitækja.
Eitt slökkvitæki
þarf að vera að
lágmarki:

 3,5 tonn

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 tonn
≤ 7,5 tonn

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 tonn

2

12 kg

2 kg

6 kg

Uppgefin stærð er fyrir dufttæki (eða tilsvarandi slökkvimátt með öðru heppilegu slökkviefni)







Slökkvitæki í ökutæki skal vera af viðurkenndri gerð fyrir A, B og C brunaflokka og skal vera komið
fyrir í festingum sem því er ætlað.3
Handslökkvitæki eiga að vera með innsigli svo hægt sé að sannreyna hvort þau hafi verið notuð.
Staðsetja skal slökkvitæki þannig að þau séu auðveldlega aðgengileg fyrir áhöfn ökutækisins og að
þau séu varin veðuráhrifum þannig að nothæfi þeirra verði ekki fyrir áhrifum.
Sé ökutæki búið áföstu slökkvikerfi til þess gert að slökkva eld í vél, skal það þannig búið að það losi
ekki eitraðar loftegundir inn í stjórnhús bifreiðarinnar eða vegna hita frá eldi.
Á slökkvitæki skulu vera leiðbeiningar á íslensku um notkun þess. 3
Ef áskilið slökkvitæki er dufttæki skal það vera með innan við ársgamla vottun frá viðurkenndri
slökkvitækjaþjónustu um að slökkvitækið sé í lagi.

Eitt 2 kg duftslökkvitæki (eða tilsvarandi slökkvimátt með öðru heppilegu slökkviefni) er nægjanlegt í
ökutæki sem flytja hættulegan farm í stykkjavöru samkvæmt undanþágureglum sem fram koma í ADR
reglum (1.1.3.6) og 11. gr, reglugerð um flutning á hættulegum farm nr. 1077/2010.

3

Skv. reglugerð um slökkvitæki nr. 1068/2011
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X

X
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X
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Skófla

Öndunar-gríma

Augnhlífðarbúnaður

Hlífðar- hanskar

Augnskol

Vasaljós

Sýnileika-fatnaður

2 Aðvörunar-merki
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uppsöfnunarílát úr
plasti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Þéttibúnaður fyrir
niðurföll

1
2.1
2.2
2.3
3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
7
8
9

Stopp-klossi f. Hvert
ökutæki

Flokkur

Tafla 3: Yfirlit yfir fylgibúnað eftir flokkum efnis – til notkunar fyrir ökumenn og eftirlitsaðila

X

X

Tafla 3 er einfölduð framsetning á áskildum búnaði fyrir tiltekna efnisflokka og getur nýst
ökumönnum og eftirlitsaðilum.
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3. ADR - skoðun
Ökutæki fyrir flokkana EX/II, EX/III, FL og AT ásamt MEMU eiga að skoðast árlega. Tryggja skal að þau séu
með viðeigandi búnað samkvæmt töflu 1 í kafla 2, Áskilinn búnaður.
Einnig skal tryggja að þau uppfylli almennar reglur um skoðun ökutækja samkvæmt reglugerð 414/2021 um
skoðun ökutækja. Dæmi um skoðunareyðublaðið, sjá viðhengi I.
Niðurstaða dóma:
Öll skoðunaratriði sem gilda um viðkomandi ökutæki skulu vera uppfyllt til að ökutækið hljóti viðurkennda
(gilda) skoðun og fá í framhaldi uppfærðan gildistíma á ADR vottorð ökutækis. Ökutæki sem ekki uppfylla
öll viðeigandi skilyrði er vísað frá skoðun og gildistími ADR vottorðs er ekki framlengdur.
Fyrir ökutæki með tank: Framvísa þarf gildu tankavottorði frá Vinnueftirlitinu.
Að lokinni gildri skoðun er bakhlið ADR-vottorðsins fyllt út með uppfærðum gildistíma ásamt undirskrift
skoðunarmanns og fyrirtækjastimpli.
Ekki er veittur frestur til endurskoðunar en ökutækið má hins vegar ekki nota til flutnings á hættulegum
farmi fyrr en öllum viðeigandi skilyrðum hefur verið mætt og ökutækið fengið útgefna viðurkenningu til
flutnings á hættulegum farmi.
Gildistími ADR – vottorðs fyrir ökutæki er að jafnaði eitt ár: Þegar ökutæki er fært til árlegrar ADR skoðunar
innan mánaðar, til eða frá lokadagsetningu gildistíma ADR vottunar, skal miða nýtt gildistímabil við fyrri
dagsetningu ADR skoðunar/lokadagsetningu gildistíma. Nýtt gildistímabil ADR vottorðs hefst því sama dag
og fyrra gildistímabil ADR vottorðs rennur út.
Sjá viðhengi I: Skoðunarvottorð (sýnishorn)
Verði skoðunarmaður áskynja að aðrir hlutar ökutækisins eru ekki í samræmi við ADR-reglur eða að
ökutækið er ekki í samræmi við ADR-viðurkenningu ökutækisins getur hann vísað ökutækinu frá skoðun þar
sem forsendur árlegrar ADR-skoðunar eru brostnar. Í stað þess að framlengja gildistíma á bakhlið ADRvottorðs skal rita „vísað frá skoðun“ og tilgreina ástæðu.
Útgáfa fyrsta ADR – vottorðs á núverandi ADR ökutæki:
Fyrir ökutæki sem hafa nú þegar gilda ADR-skoðun en hafa ekki fengið úthlutað ADR-vottorð, skal
skoðunarstöð útbúa ADR–vottorð í samræmi við upplýsingar um ökutæki og þá ADR-flokka sem ökutækið
var áður viðurkennt fyrir, að því gefnu að þau standist forsendur ADR-skoðunar í samræmi við þá ADRflokka.
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4. Skráningarferli ADR - ökutækis
Umsókn um viðurkenningu til flutnings á hættulegum farmi
1. Umsækjandi fyllir út rafræna umsókn á vefsíðu Samgöngustofu, sjá www.samgongustofa.is –
Eyðublöð – Umsókn um skráningu ökutækis til flutnings á hættulegum farmi, RAF-110.
a) Umsókn þarf að berast fimm virkum dögum hið minnsta áður en ökutæki er fært til
skráningar- eða breytingaskoðunar.
b) Ef frekari gagna er krafist getur það lengt afgreiðslutíma.
2. Samþykkt umsókn er færð inn í skjalagrunn, skoðunarstöð hefur heimild til þess að gefa út ADRvottorð um samþykki ökutækis til flutnings á ákveðnum tegundum af hættulegum farmi að því
gefnu að ökutækið standist ADR skoðun.
3. ADR - skoðun
a) Fyrir ökutæki sem hægt er að sýna fram á viðurkenningu frá framleiðanda um hvaða ADR
flokka ökutækið hefur heimild til að vera í skulu undirgangast hefðbundna ADR-skoðun
samkvæmt kafla 3 í ADR-skoðunarhandbók.
b) Önnur ökutæki skulu undirgangast ADR-skráningarskoðun samkvæmt kafla 4.1 í ADRskoðunarhandbók.
4. Þegar ökutæki stenst fyrstu ADR-skoðun eða skráningarskoðun skal útbúa ADR-vottorð. Áður en
ADR-vottorð er afhent skal skoðunarstöð afrita það og senda til Samgöngustofu.
Fylgigögn umsóknar eftir því sem við á:







4
5

Erlent ADR vottorð og afrit af síðasta skoðunarvottorði
Viðurkenning frá framleiðanda um hvaða ADR flokka ökutækið hefur heimild til að vera í 4
Fyrir ökutæki með farmgeymi:
o Vottorð um að geymirinn sé viðurkenndur af Vinnueftirlitinu 4
o Fyrir ökutæki með erlent ADR vottorð: Afrit af seinustu þrýstiprófun tanks ef gildistími
þrýstiprófunar er ekki merktur á tank
o Upplýsingar um tankfestingar 4
Vottorð um hamlara sbr. 9.2.3.1.2 4 5
Upplýsingar um stöðugleika 4 5

Þarf ekki ef ökutækið er með erlenda ADR-viðurkenningu
Nóg er að skila inn ADR-viðurkenningu framleiðanda ef hún inniheldur tiltekin atriði
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4.1 ADR - skráningarskoðun
ADR skráningarskoðun
Skráningarskoðun er framkvæmd þegar nýtt eða notað ökutæki er skráð í fyrsta sinn (á Íslandi) til flutnings
á hættulegum farmi (ADR) og ekki er hægt að sýna fram á ADR- viðurkenningu framleiðanda.
Einnig er skráningarskoðun framkvæmd ef breytingar hafa verið gerðar á ökutækinu eða búnaði þess sem
hefur áhrif á viðurkenningu ökutækisins til flutnings á hættulegum farmi.
Að auki þarf að skráningarskoða ef eigandi/umráðamaður vill að ökutækið sé viðurkennt fyrir fleiri flokka
(bæta við ADR flokkum) eða fá flokka skráða sem eru ekki í samræmi við viðurkenningu framleiðanda.
Tæknilegur stjórnandi er ábyrgur fyrir ADR-skoðunum og skráningum breytinga á ökutæki í samræmi við
gögn sem hafa verið samþykkt af Samgöngustofu.
Gögn sem þurfa að liggja fyrir áður en skoðun er framkvæmd:







Afrit af umsóknareyðublaðinu
Upplýsingar um hamlara sbr. 9.2.3.1.2 *
Fyrir ökutæki með tank: Viðurkenningu vinnueftirlitsins á tank (merking á tank)*
Fyrir ökutæki með tank (gildir ekki fyrir gámatank): Upplýsingar um stöðugleika*
Upplýsingar um tankfestingar*
Notað ADR ökutæki: Erlend ADR viðurkenning og afrit af síðasta skoðunarvottorði. Ökutæki
með farmgeymi skulu sýna fram á gilda þrýstiprófun.

* þarf ekki ef ökutækið er með erlenda ADR viðurkenningu
Ökutækið er ekki tekið til skoðunar fyrr en Samgöngustofa hefur samþykkt umsókn.
ADR viðurkenning skoðunarstöðvarinnar:
Skoðunarstöðin skoðar ökutækið samkvæmt kafla 3, ADR-skoðun í ADR skoðunarhandbókinni ásamt því
tryggja að tæknilegir eiginleikar ökutækisins séu í fullu samræmi við Tafla 4: Tæknilegir eiginleikar.
Gætið sérstaklega að:
Hamlarakerfi: Við skoðun á vörubifreið yfir 16 tonn eða ökutæki sem má draga eftirvagn yfir 10 tonn, þarf
að skoða sérstaklega upplýsingar framleiðanda um getu hamlarans og hvort hann uppfyllir kröfur
samkvæmt ADR reglum. Hámarksþyngd vagnlestar samkvæmt getu hamlarakerfisins er skráð. Ef hamlarinn
hefur getu yfir 44 tonn er skráð 44 t.
Upplýsingar um stöðugleika samkvæmt ECE111:
1. Ökutæki með tank (ekki gámatank) > 3000 l. fyrir fljótandi eða bráðið efni, fulllestaður og
viðurkenndur fyrir <4 bör þarf að uppfylla kröfurnar í ECE111 (þ.e. veltur ekki við hliðarhröðun <
4m/s2 eða hallprófun í 23°).
2. Ökutæki með tank (ekki gámatank) < 3000 l., eða tank sem er ekki fyrir fljótandi eða bráðið efni,
eða tank sem prófaður fyrir þrýsting >4bör gildir eftirfarandi (miðast við fulllestun):
a) ökutækið þarf að vera stöðugt (veltur ekki ) við hliðarhröðun 4m/s2 (fyrir festivagn, einungis
vagnöxlarnir) eða,
b) að þyngdarpunkturinn má ekki vera hærra yfir vegi en 90% af sporvídd miðað við ysta hjól.
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Upplýsingar um tankfestingar skoðast:
Tankfestingarnar þurfa að þola álag sem svara til :
a)
b)
c)
d)

Í akstursstefnu: tvisvar sinnum þyngdin á fullum tank
í láréttu plani þvert á akstursstefnuna: = þyngdin á fullum tanki
Lóðrétt uppávið: = þyngdin á fullum tanki
Lóðrétt niður á við: = þyngdin á fullum tanki

Tankskoðun og þrýstiprófun má ekki vera útrunnin. Tankmerking og fylgigögn skoðast.
Breyting á erlendu ADR vottorði í íslenskt ADR vottorð:
Við breytingu á erlendu ADR vottorði skal erlenda ADR vottorðið og afrit af seinustu ADR skoðun ásamt
þrýstiprófun skoðast. Skoðunarstofan skráir númer og dagsetningu erlenda ADR vottorðins á
skoðunarskýrslu.
Tankurinn og búnaðurinn er sjónskoðaður að utanverðu með tilliti til áverka (beyglur, dældir, tæring)
suðuviðgerða, hvort merkiplata sé til staðar o.s.f.
Ef ökutækið uppfyllir skilyrðin er það skoðunarstöð sem gefur út ADR vottorð, tilkynnir til Samgöngustofu
og setur inn ADR skoðun í ökutækjaskrá.
Annað:
Hemlar skulu vera samtengdir þegar um eftirvagn er að ræða. Ýtihemlar eru einungis leyfðir á eftirvagna <=
3500 kg að heildarþyngd (ökutækjaflokkur O1 og O2). Hemlalausir vagnar eru ekki leyfðir til ADR flutninga
óháð stærð.
MEMU ökutæki eiga að uppfylla sömu kröfur og gerðar eru til EX/III.
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Tafla 4: Tæknilegir eiginleikar
ÖKUTÆKI
Tæknilegir eiginleikar

ATHUGASEMDIR

EX/II

EX/III

AT

FL

9.2.2

RAFBÚNAÐUR

9.2.2.1

Almenn ákvæði

X

X

X

X

9.2.2.2.1

Leiðslur

X

X

X

X

9.2.2.2.2

Auka vörn

Xa

X

Xb

X

9.2.2.3

Bræði-/útsláttarvör

Xb

X

X

X

9.2.2.4

Rafgeymir

X

X

X

X

9.2.2.5

X

X

X

X

9.2.2.6

Ljós
Rafleiðslur milli vélknúins
ökutækis og eftirvagns

Xc

X

Xb

X

9.2.2.7

Spenna

X

X

9.2.2.8

Höfuðrofi

9.2.2.9

Rásir með stöðugum straum

9.2.2.9.1

Rásir með stöðugum straum

9.2.2.9.2

Rásir með stöðugum straum

X

a)

Á við um ökutæki með leyfða heildarþyngd yfir 3,5 tonn sem skráð
voru í fyrsta sinn (eða tekin í notkun ef ekki þurfti að skrá þau) eftir
31.mars 2018.

b)

Á við um ökutæki sem skráð voru í fyrsta sinn (eða tekin í notkun ef
ekki þurfti að skrá þau) eftir 31.mars 2018.

c)

Á við um vélknúin ökutæki sem ætluð eru til dráttar á eftirvögnum
með leyfða heildarþyngd yfir 3,5 tonn og eftirvögnum með leyfða
heildarþyngd yfir 3,5 tonn, sem skráð voru í fyrsta sinn (eða tekin í
notkun ef ekki þurfti að skrá þau) eftir 31.mars 2018.

d)

Á við um vélknúin ökutæki (dráttarbíla og vörubíla) með leyfða
heildarþyngd yfir 16 tonn og vélknúin ökutæki ætluð til dráttar á
eftirvögnum með leyfða heildarþyngd yfir 10 tonn. Vélknúnu
ökutækin eiga að vera útbúin ABS í flokki 1. Á við um eftirvagna með
leyfða heildarþyngd yfir 10 tonn. Eftirvagnar eiga að vera útbúnir
ABS hemlum í flokki A.

e)

Á við um vélknúin ökutæki og eftirvagna með leyfða heildarþyngd
yfir 3,5 tonn sem skráð voru í fyrsta sinn (eða tekin í notkun ef ekki
þurfti að skrá þau) eftir 31.mars 2018.

f)

Á við um vélknúin ökutæki með leyfða heildarþyngd yfir 16 tonn
eða sem er ætlað til dráttar á eftirvögnum með leyfða
heildarþyngd yfir 10 tonn, sem skráð voru í fyrsta sinn (eða tekin í
notkun ef ekki þurfti að skrá þau) eftir 31.mars 2018.

g)

Á við um vélknúin ökutæki með leyfða heildarþyngd yfir 16 tonn
eða sem er ætlað til dráttar á eftirvögnum með leyfða
heildarþyngd yfir 10 tonn. Hamlari skal væra af gerðinni IIA.

X
X

X

9.2.3

HEMLABÚNAÐUR

9.2.3.1

Almenn ákvæði

X

X

X

X

ABS - kerfi

Xc

Xd,e

Xd,e

Xd,e

Hamlari

Xf

Xg

Xg

Xg
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ÖKUTÆKI
Tæknilegir eiginleikar

EX/II

EX/III

ATHUGASEMDIR

AT

FL

9.2.4

ELDVARNIR

9.2.4.3

Eldsneytistankar og -flöskur

X

X

X

9.2.4.4

Hreyfill

X

X

X

9.2.4.5

Útblásturskerfi

X

X

X

9.2.4.6

Hamlarakerfi

Xf

X

9.2.4.7

Brunahólfs-miðstöð/hitari

9.2.4.7.1

Brunahólfshitari - kröfur

9.2.4.7.2

Brunahólfshitari – útblásturskerfi

9.2.4.7.5

Brunahólfshitari - gangsetning

9.2.4.7.3

Brunahólfshitari – ádrepari

9.2.4.7.4

Brunahólfshitari – keyrslutími

9.2.4.7.6

Brunahólfshitari – eldsneyti

Xh

Xh

X

Xh

X

Xh

Xh
X

X

9.2.5

HRAÐATAKMARKARI

Xi

Xi

Xi

Xi

9.2.6

TENGIBÚNAÐUR Á
VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM OG
EFTIRVÖGNUM

X

X

Xj

Xj

9.2.7

AÐRAR FORVARNIR VARÐANDI
ELDSNEYTI

X

X

14

h)

Á við um vélknúin ökutæki útbúin eftir 30. júní 1999. Skal vera til
staðar eftir janúar 2010 á ökutækjum sem útbúin voru fyrir 1. júlí
1999.

i)

Á við um vélknúin ökutæki með leyfða heildarþyngd yfir 12 tonn
sem skráð voru í fyrsta sinn eftir 31. desember 1987 og fyrir öll
ökutæki með leyfða heildarþyngd yfir 3,5 tonn en undir 12
tonnum, skráð í fyrsta sinn eftir 31.desember 2007.

j)

Á við um tengibúnað á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum
sem skráð voru í fyrsta sinn (eða tekin í notkun ef ekki þurfti að
skrá þau) eftir 31.mars 2018.

5. Stoðrit
Stoðritið er úrdráttur úr kafla 9.2 í ADR-reglunum. Í sumum tilvikum er hægt að sjá nánari upplýsingar í ADRreglunum um einstök atriði.

Tæknilegir eiginleikar

9.2.2

RAFBÚNAÐUR

9.2.2.1 Almenn ákvæði

Rafkerfi / rafbúnaður
Almennt gildir að rafkerfið skal vera hannað, útfært og
þannig varið að ekki sé hætta á neista eða skammhlaupi
við eðlilega notkun á ökutækinu.
Leiðslur mega ekki flytja meiri straum en þær eru
hannaðar fyrir
Leiðslur með rafspennu skulu vera nægjanlega
einangraðar

Leiðslur
9.2.2.2.1 Hér er átt við rafmagnsvíra og
kapla eftir því sem við á.

Leiðslur skulu henta umhverfi sínu í ökutækinu með tilliti
til hitastigs og þurfa þola þann vökva sem er í
umhverfinu.
Leiðslurnar eiga að vera í samræmi við staðlana ISO
6722-1:2011 + Cor 01:2012 eða ISO 6722-2:2013
Frágangur og festingar á leiðslunum skal væra slíkur að
þær séu varðar hnjaski og hitaálagi.
Leiðslur fyrir aftan ökumannshús og á eftirvögnum skulu
varðar sérstaklega til að lágmarka möguleika á íkveikju
eða útleiðslu við árekstur.

9.2.2.2.2 Aukin vörn

Auka vörnin á að henta aðstæðum við venjulega notkun
á ökutækinu.
Kröfurnar um auka vörn teljast uppfylltar ef notaðar eru
margþátta leiðslur í samræmi við ISO 14572:2011 eða
eins og dæmin á myndunum hér að neðan eða
sambærilegt.

Mynd 9.2.2.2.2.1
Rifflaður plastbarki (polyamid)
Einangraðir vírar
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Mynd 9.2.2.2.2.2
Rifflaður plastbarki (polyamid)

Einangruð
kápa
Einangraðir vírar

Mynd 9.2.2.2.2.3
Polyurethan kápa

Einangruð kápa

Einangraðir vírar

Mynd 9.2.2.2.2.4
Polyurethan kápa

Einangruð kápa

Einangraðir vírar

Vírskermun
Leiðslur í snúningshraðaskynjara (ABS skynjara) út í hjól þurfa ekki aukna vörn.
EX/II-ökutæki, sem eru lokaðir sendibílar frá verksmiðju og þar sem leiðslurnar fyrir aftan
ökumannshús eru varðar af yfirbyggingunni (boddýinu) uppfylla þessa kröfu
Allar straumrásir eiga að vera varðar með öryggi eða
útsláttarrofa fyrir utan eftirfarandi:
- Frá ræsi til hreyfils
9.2.2.3

Öryggi og útsláttarrofar

- Frá ræsi til rafals
- Frá rafli til bræðivars / útsláttarvars / höfuðrofa
- Frá rafgeymi til ræsis
- Frá rafgeymi til stýribúnaðar (kraftstýribox) fyrir
hamlarakerfi ef það er rafdrifið eða notar rafsegul
Ofangreindar óvarðar leiðslur eiga að vera eins stuttar
og komið verður við.
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Rafgeymatengingarnar ( pólar og pólskór) eiga að vera
einangraðar eða rafgeymirinn með einangrandi loki
9.2.2.4 Rafgeymir
Rafgeymar sem geta gefið frá sér eldfima gufu og eru
ekki undir vélarhlíf, eiga að vera í loftræstu hólfi
9.2.2.5 Ljós

Perur með sökkulskrúfgangi má ekki nota

Raftengingar skulu þannig hannaðar að þær hindri:

9.2.2.6

Rafleiðslur milli vélknúins
ökutækis og eftirvagns

- að raki og óhreinindi komist í þær. Tengingarnar þurfa
að lágmarki að uppfylla IP54 í samræmi við IEC 60529
- óviljandi aftengingu eða aftengingu fyrir slysni. Tengi
skulu vera í samræmi við punkt 5.6 í ISO 4091:2003
Spenna í rafkerfinu má ekki yfirstíga 25V riðstraum eða
60V jafnstraum
Hærri spennur eru leyfðar í hluta rafkerfisins ef það er
galvaníst einangrað og ekki nær farmrými eða tanki en
0,5 m.

9.2.2.7 Spenna
Önnur kerfi sem vinna á spennu yfir 1000V riðstraumi
eða 1500V jafnstraumi skulu vera innbyggð í lokaðan
kassa.
Ef notuð eru Xenon ljós má aðeins nota ljós með
innbyggðum startara

Rofi (höfuðrofi) sem rífur strauminn í rafkerfinu á að
vera staðsettur eins nálægt rafgeymi og unnt (hentugt)
er. Ef notaður er einnar póla rofi á hann að vera á
straumleiðslunni (+) en ekki jarðsambandinu.
9.2.2.8 Höfuðrofi

Stjórntæki (rofi) til að rjúfa og tengja höfuðrofann skal
vera staðsett í ökumannshúsinu. Það skal vera
auðveldlega aðgengilegt fyrir ökumann og merkt
greinilega á viðeigandi hátt. Stjórntækið skal útfært
þannig að á því sé lok eða tvíþætt hreyfing til að varna
ótilætlaðri notkun. Aðrar útfærslur eru leyfðar með
þeim skilyrðum sem greind eru að ofan.
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9.2.2.9 Rásir með stöðugum straumi

9.2.2.9.1 Rásir með stöðugum straumi

9.2.2.9.2 Rásir með stöðugum straumi

9.2.3

HEMLABÚNAÐUR

9.2.3.1 Almenn ákvæði

Þeir hlutar rafkerfisins þ.m.t. leiðslur sem eru með
stöðugan straum þegar höfuðrofinn er opinn eiga að vera
viðeigandi til notkunar í hættulegu umhverfi. Slíkur
búnaður skal uppfylla almennar kröfur í IEC 60079
hluta 0 og 14 sjá nánar í ADR- reglum: 9.2.2.9.1 og
9.2.2.9.2
a) Þeir hlutar rafkerfisins þ.m.t. leiðslur sem eru með
stöðugan straum þegar höfuðrofinn er opinn eiga
að vera viðeigandi til notkunar í hættulegu
umhverfi. Slíkur búnaður skal uppfylla almennar
kröfur skv. IEC 60079, hluta 0 og 14.
b) Við notkun á staðli IEC 60079, hluta 14 skal fylgja
eftirfarandi flokkun:
Rafbúnaður með stöðugum straumi þ.m.t. leiðslur
sem tilheyra ekki 9.2.2.4 og 9.2.2.8 skal almennt
uppfylla kröfur skv. 1 svæði (e. Zone 1) fyrir
rafbúnað og kröfur skv. 2 svæði (e. Zone 2) fyrir
rafbúnað í ökumannshúsi. Kröfur vegna
sprengiefnaflokk IIC skulu uppfylla hitaflokk T6.
c) Hinsvegar, fyrir búnað með stöðugum straumi sem
er komið fyrir í umhverfi þar sem utankomandi hiti
(hiti sem stafar ekki frá rafbúnaði) fer yfir hitaflokk
T6, skal búnaðurinn uppfylla að minnsta kosti
hitaflokk T4.
Hliðartengingar við höfuðrofa fyrir rafbúnað sem þurfa
að hafa stöðugan straum þegar höfuðrofinn er opinn,
skulu vera varnar því að ofhitna með viðeigandi hætti,
svo sem með öryggi, aflrofa eða öryggisvörn
(straumtakmarkara).
Sjá nánar í ADR 9.2.2.9
Hemlar og hamlarakerfi
Vélknúin ökutæki og eftirvagnar sem teljast
flutningseiningar fyrir hættulegan farm eiga að uppfylla
viðhlítandi kröfur í UN reglugerð nr. 13 með
breytingum, í samræmi við dagsetningar á gildistöku
sem þar koma fram. UN reglugerð nr. 13 innheldur
kröfur til hemla fyrir ökutæki í ökutækjaflokkunum M, N
og O.
EX/II-, EX/III-, FL-, og AT-ökutæki eiga að uppfylla
kröfurnar í UN reglugerð nr. 13, viðhengi 5. Viðhengi 5
inniheldur sérreglur um hemla ADR ökutækja.

ABS - kerfi

Skal vera til staðar.

Hamlari

Skal vera til staðar ef hámarksþyngd vélknúins ökutækis
er meiri en 16 tonn eða má draga eftirvagn í
ökutækjaflokknum O4.
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9.2.4

ELDVARNIR

9.2.4.3 Eldsneytistankar og -gashylki

Í samræmi við töflu um skráningarskoðun
Útfærslan skal vera þannig að ef leki á sér stað þá
lekur beint til jarðar án snertingar við farminn eða
heita hluta ökutækisins. Nánari upplýsingar í ADRreglum.
Hreyfillinn sem drífur ökutækið skal vera útbúinn og
staðsettur þannig að farminum stafi ekki hætta af
vegna hita eða íkveikju.

9.2.4.4 Hreyfill

9.2.4.5 Útblásturskerfi

Sérákvæði eru í ADR reglugerðinni ef notað er CNGeða LNG- eldsneyti. Sama gildir um LPG eldneyti.
EX/II og EX/III ökutæki skulu búinn hreyfli með
þrýstikveikju sem notar einungis eldsneyti með
blossamarki yfir 55°C. Ekki er heimilt að nota gas.
Útblásturskerfið (þ.m.t. púströr) skal þannig útfært
og staðsett eða varið að ekki stafi farminum hætta af
vegna íkveikju eða hita.
Ökutæki útbúin hamlarakerfi sem gefur frá sér
mikinn hita og sem er staðsett aftan við
ökumannshúsið eiga að vera útbúin hitahlíf.

9.2.4.6 Hamlarakerfi

Hitahlífin skal vera staðsett á milli kerfisins og tanksins
eða farmsins og tryggilega fest þannig að ekki verði
upphitun á farmi eða tanki jafnvel í litlum mæli.
Að auki skal hitahlífin verja hamlarakerfið gegn
hverskyns leka eða yfirfalli frá farminum, jafnvel þó
slys/óhapp eigi sér stað. T.d. er vörn sem er tvöföld
(tvíveggja eða tvö þil) talin nægjanleg.

9.2.4.7 Brunahólfs-miðstöð/hitari

9.2.4.7.1 Brunahólfshitari - kröfur

Miðstöð eða hitari
Brunahólfhitari þar að uppfylla viðeigandi tæknilegar
kröfur samkvæmt UN-reglugerð nr. 122 með
breytingum, með tilliti til dagsetninga á gildistöku og
töflunni í skráningarskoðun.

Brunahólfshitarinn og tilheyrandi útblásturskerfi skal
hannað, staðsett og varið þannig að komið sé í veg
9.2.4.7.2 Brunahólfshitari - útblásturskerfi fyrir óæskilegri hitamyndun eða íkveikju á farminum.
Þessi krafa telst uppfyllt ef kröfurnar í 9.2.4.3. og
9.2.4.5 eru uppfylltar á tilsvarandi máta
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9.2.4.7.3 Brunahólfshitari - ádrepari

9.2.4.7.4 Brunahólfshitari – keyrslutími

Brunahólfshitarann þar að vera hægt að stöðva með
eftirfarandi aðferðum:
Handstýrður rofi í ökumannshúsi
Þegar hreyfill ökutækisins er stöðvaður, í slíku tilfelli er
hægt að gangsetja hitarann handvirkt hjá bílstjóra
Þegar dæla til að dæla farmi er ræst
Eftir að hitarinn hefur verið stöðvaður má hann ganga í
40 sek. Að þeim tíma loknum skal á viðeigandi hátt
lokast fyrir loftflæði til hitarans.
Einungis má nota hitara sem eru gerðir til að þola
styttan skolunartíma (40 sek) við venjulega notkun.

9.2.4.7.5 Brunahólfshitari - gangsetning

Brunahólfshitarinn skal hafa handvirkan búnað til
gangsetningar. Forritaður ræsibúnaður er bannaður.

9.2.4.7.6 Brunahólfshitari - eldsneyti

Brunahólfshitarar sem nota gas sem eldsneyti má ekki
nota

9.2.5

9.2.6

9.2.7

HRAÐATAKMARKARI

Vélknúin ökutæki yfir 3,5 tonn að heildarþyngd eiga að
vera útbúin með hraðatakmarkara þar sem hraðinn er
ekki stilltur hærra en 90 km/klst.

TENGIBÚNAÐUR Á VÉLKNÚNUM Tengibúnaður á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum
ÖKUTÆKJUM OG EFTIRVÖGNUM eiga að vera í samræmi við UN-reglugerð nr. 55 með
breytingum og dagsetningum á gildistöku.
Eldneytiskerfi fyrir hreyfla sem nýta LNG á að vera
AÐRAR FORVARNIR VARÐANDI
útbúið og útfært þannig að farmi stafi ekki hætta af
ELDSNEYTI
þegar gas er kælt.
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Viðhengi I

Skoðunarvottorð fyrir ADR-skoðun (sýnishorn til viðmiðunar fyrir skoðunarstöðvar)
Skráningarnúmer

Fastanúmer

Upplýsingar um ökutæki:
Tegund ökutækis:
Yfirbygging:
Eigandi/umráðamaður:

Slökkvitæki
Stoppklossar
Aðvörunarmerki
Augnskol
Merkingar
Sérstakur búnaður fyrir ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans:
Endurskinsfatnaður
Vasaljós
Hlífðarhanskar
Augnhlífðarbúnaður
Búnaður fyrir tiltekna hættuflokka
Öndunargríma
Skófla
Þéttibúnaður fyrir niðurföll
Uppsöfnunarílát
Merkja skal við „Í lagi“, „Ekki í lagi“ eða „Á ekki við“ eftir því sem við á. Athugið: Merkja skal við hvern lið.
Niðurstaða dóma:
Ökutæki sem ekki uppfylla öll viðeigandi skilyrði er vísað frá skoðun.
Ekki er veittur frestur til endurskoðunar en ökutækið má hins vegar ekki nota til flutnings á hættulegum
farmi fyrr en öllum viðeigandi skilyrðum hefur verið mætt og ökutækið fengið útgefna viðurkenningu til
flutnings á hættulegum farmi.
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Í lagi

Forsenda dóma

Ekki í lagi

Á ekki við

ADR flokkar:

Viðhengi II
VOTTORÐ UM SAMÞYKKI ÖKUTÆKIS TIL FLUTNINGS
Á ÁKVEÐNUM TEGUNDUM AF HÆTTULEGUM FARMI
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

Þetta vottorð staðfestir að neðangreint ökutæki uppfyllir skilmálana sem lýst er í
Evrópska samningnum um alþjóðlegan flutning á hættulegum farmi
1. Viðurkenning nr. :

2. Tegund ökutækis. :

3. Verksmiðjunúmer. :

5.

Eigandi/umráðamaður, nafn og heimilisfang:

6.

Lýsing á ökutæki (ökutækjaflokkur):1

7.

Flokkun ökutækis samkvæmt 9.1.1.2 í ADR2
EX/II
EX/III
FL

8.

10.

AT

MEMU

3

Hamlarakerfi:
 Ekki krafist


9.

4. Fastanúmer. :

Virkni samkv. 9.2.3.1.2. í ADR er nægjanleg fyrir flutningseiningu með heildarþyngd:

t4

Lýsing á föstum tanki/þrýstihylkjaökutæki (þegar það á við)
9.1
Tankframleiðandi:
9.2
Viðurkenninganúmer:
9.3
Framleiðslunúmer:
9.4
Framleiðsluár:
9.5
Tankkóðar í samræmi við 4.3.3.1 eða 4.3.4.1. í ADR-reglum:
9.6
Sérákvæði (ef við á) TC eða TE samkvæmt 6.8.4 í ADR-reglum:6
Hættulegur farmur sem má flytja:
Ökutækið uppfyllir skilmálana til flutnings á hættulegum farmi í samræmi við punkt 7.



10.1

Fyrir EX/II eða EX/III3

10.2

Tankökutæki eða þrýstihylkjaökutæki3

Efni í flokki 1 ásamt aðskilnaðarflokki J
Efni í flokki 1 fyrir utan aðskilnaðarflokk J



Eingöngu efni sem leyfð eru samkvæmt tankkóða og samkvæmt sérákvæði í lið 9.5



Eingöngu má flytja eftirfarandi efni (UN númer, pökkunarflokkur og opinbert farmheiti):

11.

Eingöngu má flytja efni sem ekki hvarfast á hættulegan máta með tankefninu, þéttingum, búnaði
og fóðringu tanks ef við á.
Athugasemdir:

12.

Gildir til:

Skoðunarstöð nr.

Stimpill skoðunarstöðvar/Samgöngustofu

Dags.:

Undirritun

1. Samkvæmt skilgreiningu reglugerðar 822/2004 um gerð og búnað ökutækja varðandi ökutækjaflokka
2. Strikið út það sem ekki á við
3. Merkið við það sem á við
4. Setjið inn rétt gildi. 44t takmarkar ekki "skráða leyfða heildarþyngd" eins og hún er í skráningargögnunum
5. Efni sem tilheyra tankkóðanum (sjá punkt 9) eða öðrum leyfilegum tankkóða í samræmi við
4.3.3.1.2 eða 4.3.4.1.2 með tilliti til hugsanlegra sérákvæða í punkti 9.6 ef við á
6. Þarf ekki þegar leyfð efni eru tekin fram í punkti 10.2
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13. Framlenging á gildistímabili
Gildistími:

Ath.:

Stimpill skoðunarstofu, staður, dagsetning og undirskrift:

Þessu skjali þarf að skila til Samgöngustofu eða faggildri skoðunarstöð þegar ökutækið er tekið úr
notkun, ef breyting verður á eiganda/umráðamanni samkv. punkti 5, þegar gildistímabilið rennur
út og ef gerðar eru umtalsverðar breytingar á ökutækinu.

23

Viðhengi III
1.6.5

Ökutæki

1.6.5.5

Ökutæki sem skráð eru eða tekin í notkun fyrir 1. janúar 2003 með rafbúnað sem uppfyllir
ekki ákvæðin í 9.2.2, 9.3.7 eða 9.7.8, en uppfylla ákvæði sem voru gildandi fram til 30. júní
2001, má nota áfram.

1.6.5.7

Ökutæki sem voru tilbúin, fullsmíðuð og gerðarviðurkennd fyrir 31. desember 2002
samkvæmt UN-reglugerð nr. 105, með breytingum samkvæmt 01-seríunni eða tilsvarandi
ákvæðum í tilskipun 98/91/EC , og uppfylla ekki ákvæðin í kafla 9.2 en uppfylla ákvæðin um
framleiðslu á grunnökutæki (marginal. 220 100 til 220 540 í Supplement B.2), sem voru
gildandi fram til 30. júní 2001, má samþykkja áfram og nota ef fyrsta skráning eða þau tekin
í notkun fyrir 1. júlí 2003.

1.6.5.8

EX/II- og EX/III-ökutæki sem voru viðurkennd í fyrsta sinn fyrir 1. júlí 2005 og sem uppfylla
kröfurnar í kafla 9 sem var í gildi fram til 31. desember 2004 en uppfylla ekki kröfurnar sem
tóku gildi 1. janúar 2005, má nota áfram.

1.6.5.9

Tankbifreiðir með fasta tanka með rúmmál yfir 3 m3 ætlaðir til flutnings á hættulegum
farmi, í fljótandi eða bráðnu formi (ástandi), við þrýsting undir 4 börum sem uppfylla ekki
kröfurnar í 9.7.5.2 og sem skráð voru (eða tekin í notkun ef ekki var skráningarskylda) í fyrsta
sinn fyrir 1. júlí 2004 má nota áfram.

1.6.5.10

Viðurkenningar sem eru í samræmi við sniðmátið í 9.1.3.5 sem var í gildi fram til 31.
desember 2006 og vottorð sem eru í samræmi við sniðmátið í 9.1.3.5 sem var í gildi frá 1.
janúar 2007 til 31. desember 2008, má nota áfram. Viðurkenningar sem eru í samræmi við
sniðmátið í 9.1.3.5 sem voru í gildi frá 1. janúar 2009 til 31. desember 2014, má nota áfram.

1.6.5.11

MEMU’s, sem eru framleiddir og viðurkenndir fyrir 1. janúar 2009 í samræmi við ákvæði í
landslögum/reglum en ekki í samræmi við ákvæðin um útfærslu/framleiðslu og
viðurkenningu sem gildi tóku 1. janúar 2009, má nota áfram í útgáfulandinu.

1.6.5.12

EX/III- og FL-ökutæki, sem skráð er- eða tekið í notkun í fyrsta sinn fyrir 1. apríl 2012, og
með rafkerfi sem er ekki í samræmi við kröfurnar í 9.2.2.6.3, en uppfylla kröfurnar sem voru
gildandi fram til 31. desember 2010, má nota áfram.

1.6.5.13

Eftirvagnar skráðir (eða teknir í notkun í fyrsta sinn hafi þeir ekki verið skráningarskyldir)
fyrir 1. júlí 1995 og eru útbúnir ABS hemlum í samræmi við UN-reglugerð nr. 13,
breytingaseríu 06, en uppfylla ekki tæknilegar kröfur sem gerðar eru til ABS hemla í flokki
A, má nota áfram.

1.6.5.14

MEMU-ökutæki sem voru viðurkennd fyrir 1. júlí 2013 í samræmi við ákvæðin í ADRreglunum, sem voru í gildi fram til 31. desember 2012 en sem uppfylla ekki kröfurnar í
6.12.3.1.2 og 6.12.3.2.2 sem gilda frá 1. janúar 2013, má nota áfram.

1.6.5.15

Með tilliti til ákvæðanna í kafla 9 geta ökutæki sem skráð voru eða tekin í notkun fyrir
1.nóvember 2014, og sem eru viðurkennd í samræmi við ákvæðin í tilskipununum sem falla
úr gildi með reglugerð EU nr. 661/2009, má nota áfram.

1.6.5.16

Ökutæki af gerðunum EX/II, EX/III, FL og OX sem skráð voru fyrir 1. apríl 2018 og sem eru
útbúin eldsneytistönkum sem ekki eru viðurkenndir í samræmi við UN-reglugerð nr. 34 má
nota áfram.
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1.6.5.17

Ökutæki sem skráð eru eða tekin í notkun í fyrsta skipti fyrir 1. apríl 2018 og eru ekki
samkvæmt kröfunum í 9.2.2.8.5, eða staðlinum ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 eða ISO
6722-2:2013 fyrir leiðslur í 9.2.2.2.1 en uppfylla kröfurnar sem giltu fram til 31. desember
2016 má nota áfram.

1.6.5.18

Ökutæki sem skráð voru eða tekin í notkun fyrir 1. apríl 2018, og sem viðurkennd voru
sérstaklega sem ökutæki í OX-flokknum má nota áfram til flutnings á efnum tilgreindum í
UN 2015.

1.6.5.19

Við árlegu skoðunina á ökutækjum sem skráð voru eða tekin í notkun í fyrsta sinn fyrir
1.apríl 2008 og sem eru viðurkennd sérstaklega sem ökutæki í OX-flokki, má styðjast við
kröfurnar í kafla 9 sem var í gildi fram til 31. desember 2016.

1.6.5.20

Viðurkenningarskjöl fyrir ökutæki í OX-flokki, sem eru í samræmi við sniðmátið sem sýnt er
í 9.1.3.5, og gildir fram til 31. desember 2016, má nota áfram.

1.6.5.21

Viðurkenningarskjöl fyrir ökutæki í EX/III-flokki, sem ætluð eru til flutnings á sprengifimum
efnum í tönkum í samræmi við kröfurnar í 9.1.3.3, sem gilda fram til 31. desember 2018 og
eru útgefin fyrir 1. júlí 2019 og sem ekki innihalda athugasemdir varðandi fullnustu á 9.7.9,
má nota áfram fram að næstu árlegu (tæknilegu) skoðun á ökutækinu.

1.6.5.22

Ökutæki, sem skráð voru í fyrsta sinn (eða tekin í notkun ef þau voru ekki skráningarskyld)
fyrir 1. janúar 2021, sem uppfylla kröfurnar í 9.7.3 sem voru í gildi fram til 31. desember
2018, en uppfylla ekki kröfurnar í 9.7.3 sem voru í gildi frá 1. janúar 2019, má nota áfram.
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